OBDAROVANJE IN DAVKI
Danes se v poslovnem svetu vse bolj pogreša pristen
osebni odnos, vse manj imamo osebnega stika s
svojimi poslovnimi partnerji, zato je z namenom
ohranjanja dobrih in pristnih odnosov zelo
pomembno, da takrat, ko obdarimo poslovnega
partnerja, to naredimo pristno in iskreno. Pravo
darilo združuje in sporoča naklonjenost, hvaležnost,
pozornost, izvirnost, ustvarjalnost in s svojo sporočilnostjo presega materialno
vrednost darila.
A vendar poglejmo si še poslovna darila z vidika davčne zakonodaje.
Davčno obravnavanje daril pri prejemniku
Glede daril, ki jih podjetje da osebam, ki niso delavci podjetja ali njihovi družinski
člani, Zakon o dohodnini določa, da darilo ni obdavčeno z dohodnino, če njegova
vrednost ne presega 42 € oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v
davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 €.
Izjeme so delavci podjetja in njihovi družinski člani. V tem primeru se darilo
obravnava kot dohodek iz zaposlitve, točneje kot boniteta. Bonitete, ki jih podjetje
delavcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo
delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 €. Podjetje torej
lahko ob novoletnih praznikih pogosti svoje zaposlene, njihovim otrokom do 15.
leta starosti pa v decembru podari darila do vrednosti 42 €, ne da bi moralo pri
tem obračunati akontacijo dohodnine.
Davčno obravnavanje daril pri darovalcu
Vštevanje odhodkov med davčno priznane odhodke je odvisno od tega, kateri
osebi oziroma s kakšnim namenom je darilo dano. Če podjetje da darilo
zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu, odhodek v zvezi s takim darilom ni
davčno priznan odhodek.
Če pa podjetje da darilo poslovnemu partnerju, se odhodek, povezan s tem
darilom, obravnava kot strošek reprezentance – prizna se kot odhodek v višini 50
% vrednosti darila.
Kako je z davkom na dodano vrednost pri darilih?
Glede priznavanja odbitka vstopnega DDV-ja Zakon o davku na dodano vrednost
pozna dve izjemi in sicer:
brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali
bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da
jih ni mogoče prodajati

dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega
zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Za
darila manjših vrednosti se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega
darila ne preseže 20 €

Torej kako izbrati dobro poslovno darilo?
Preden se odločimo za darilo, si vzemite čas, saj je pravi izbor daril za marsikoga
težaven. Razmislite, koliko denarja lahko zapravite za ta namen in si izdelajte
proračun. Paziti morate, da pomembnih partnerjev vašega podjetja ne boste
razočarali s pretirano skromnostjo. Preden popolnoma obupate in tako kot vedno
sežete po majčkah in svinčnikih z vašim logotipom, blokcih in notesih in pa seveda
buteljkah, raje poskusite biti izvirni, presenetite s čim novim, drugačnim.
Obdarovanje je lahko enostavno, zabavno in brez stresa – preprosto podarite
unikatna poslovna darila. Z izborom ročno izdelanih, unikatnih poslovnih daril
boste svojim poslovnim partnerjem:
sporočili, da jih cenite in spoštujete;
boste povečali svoj ugled in ugled vašega podjetja;
dosegli, da jih bodo skrbno izbrana darila še naprej spominjala na vas in
vaše podjetje;
pokazali, da imate čut za lepoto in kvaliteto;
Logotip vašega podjetja je pomemben sestavni del darila za poslovnega partnerja,
vendar priporočamo razumno uporabo – velikost in vidnost logotipa sta seveda
odvisni od tipa darila. Škoda je, da darilo naredite neuporabno zaradi neprimerne
postavitve vašega logotipa.

P.S.: Podarite z občutkom, naj bo vaše poslovno darilo nekaj posebnega in
unikatnega, vendar kljub vsemu ne pozabite na davčni vidik obdarovanja.

P.S.S.: V invalidskem podjetju Kip vizija d.o.o. izdelujemo unikatna ročno
izdelana darila, ki so plod dela invalidov.

KATALOG
Kontaktirajte nas (03/80-95-066) in poskrbeli bomo, da bo vaše poslovno darilo
UNIKATNO.

